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Onderwerpen

1. Doelen bijeenkomst

2. Roadmap structuur en aanpak DNV GL

3. Roadmap 2030

4. Industry roadmap ESNL – aanpak, resultaten en organisatie
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Doelen bijeenkomst

1. Toelichten en bespreken plan Industry roadmap Storage voor ESNL

2. Expliciet peilen van voorkeuren voor enkele keuzes t.a.v. aanpak

3. Voorlopige afbakening scope in termen van

– Deelmarkten

– Productgroepen

4. Peilen interesse/inschrijven.
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Road map
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Road Map structuur
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Markt 1

Markt 4
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Roadmap 2030

� Opdrachtgever: Topsector Energie

� Analyse groothandel, reservemarkt en achter de meter

� “Betrek en ondersteun de ondernemers & kennisinstellingen in Nederland om zich

voor te bereiden op het leveren van maatschappelijke systeem waarde met 

energieopslag”
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Industry roadmap storage 2020 

� Onderzoek en demo / pilot projecten voor versnelde ontwikkeling van de storage markt

� Concreet overzicht van maatregelen / projecten om barrières weg te werken

� Inclusief warmte!

� Commitment deelnemers voor roadmap en voorgestelde (gezamenlijke) acties

� Voor ontwikkelaars, producenten en installateurs van storage  producten en diensten

� Voor klantgroepen: consumenten, bedrijven,  collectieven, energieproducenten,  

leveranciers en netbeheerders 

� T.b.v. alle denkbare doelen: kosten, optimaliseren duurzaam verbruik, onafhankelijkheid, 

leveringszekerheid etc.

� Kansen op de Nederlandse én buitenlandse markt 

� Integreren en concretiseren van bestaande roadmaps en verkenningen  uit NL en de EU

� Visualisatie
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Waarom meedoen
� Bepaal mee op welke deelmarkten en productgroepen de 

roadmap zich richt en breid je kennis uit. 

� Sturen vervolgactiviteiten gericht op 

– Marktontwikkeling 

– R&D

– Wegwerken concrete belemmeringen

� Contacten met 

– Potentiele klanten en vertegenwoordigers van klantnetwerken

– Onderzoekers en productontwikkelaars

– Potentiele partners

– Potentiele leveranciers

� Direct inzichten in markt(kansen) 

� Alle resultaten uit het project direct beschikbaar (resultaten 

worden pas na 1 jaar openbaar, samenvatting is direct 

openbaar)
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Aanpak: Uitwerken deelmarkten

PRODUCTEN

MARKTEN
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Congestiemanagement +++ +++ +++

Regel- en reservemarkt +++ +++ ++ +++

Whole sale markt +++ ++ ++

Producent wind /zonneparken ++ ++

Producenten (rest)warmte ++ ++ ++ ++

Warmtenetten ++ ++ ++ ++

Eindgebruikers

(Procesintensieve) industrie +++

Kantoren/utiliteitsbouw ++ ++ ++

Energiecollectieven +++ ++ ++ ++

Wijken/gemeenten/SMARTgrid +++ ++ ++ ++

Individuele consumenten +++ ++ ++ ++

EV-laadpalen
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Aanpak: T-plan variant DNV GL 

Markt en 
sector

Producten Technologie Charting
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Startdocu
ment

Workshop Toetsen
Deel

Rapport

Aanpak waarbij (de kennis in) de keten maximaal gemobiliseerd wordt

� Startdocument :  Integreren bestaande kennis en identificeren witte vlekken

� Workshops: concretiseren en prioriteren inzichten met stakeholders

– Voor M, T en C een workshop van 4 uur met ketenpartners. 

– Voor P één workshop per deelmarkt 
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Aanpak: resultaten
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• SWOT analysis storage sector

• Karakteristieken markt en 4 deelmarkten nu & in 2020
• Karakteristieken klantgroepen
• Belangrijkste enablers & barrières

1. Markt

• Product eisen in 2020
• Globale beschrijving keten per deelmarkt
• SWOT producten en keten (t.o.v. koplopers)
• Barrières voor de ketenontwikkeling

2. Product

• Fact sheets met analyse kritieke technologieën (10). 
� Focus op technologieën die op k.t. kansrijk zijn.

• Beschrijving noodzakelijk tech onderzoek
• Concept ontwikkelpaden/routes (markt, product-tech)

3. Technologie

• Geïntegreerde visie op markt & sector incl doelen
• Maatregelen om barrières weg te werken.
• Ontwikkelpaden
• Actieplan met projectbeschrijvingen plus organisatie voor 

uitvoering
• Visualisaties

4. Charting
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Ontwikkelpaden Projectplan

Road Map

Resultaten: visualisaties
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Planning

Voorberei-
ding

Markt en 
sector

Producten
Techno-

logie
Charting
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Aanpak: opties
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Basis

Product ws

deelmarkt

Uitgebreid

� 4 Workshops  van 4 uur

� Incl deel mobiliseren netwerk

� Uitgebreide visualisaties

� Survey Kansen, behoeften & 

barrières markt en keten (incl test 

en promo): 

� Doorkijk 2030

� Maximaal betrekken markt! 

� Product workshop per deelmarkt (= 

3 extra workshops)

� Met partners en klanten
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Kosten
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Basis

95.000,-

Product ws

deelmarkt

+35.000,-

PLUS

+ 20.000

� 4 Workshops  van 4 uur

� Incl deel mobiliseren netwerk

� Uitgebreide visualisaties

� Survey Kansen, behoeften & 

barrières markt en keten (incl test 

en promo): 

� Doorkijk 2030

� Maximaal betrekken markt

� Workshop per deelmarkt (= 4 extra 

workshops)

� Met partners en klanten
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Financiering
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Bronnen Aantal Bijdrage som
ESNL leden groot 2 3000 6.000
ESNL leden klein 12 1000 10.000
Netbeheerders (grotere) 3 10.000 30.000
Beheerders/eigenaren warmtenetten 10 1000 10.000
Oprachtgevers SMART grid projecten 10 1000 10.000

Universiteiten In kind
TKI 1 15.000
EZ 1 15.000

Totaal 95.000
Benodigd budget 95.000

Basis

Plus Bronnen Aantal Bijdrage som
ESNL leden groot 2 5000 10.000
ESNL leden klein 12 2000 24.000
Netbeheerders (grotere) 3 15.000 45.000
Beheerders/eigenaren warmtenetten 10 2000 20.000
Oprachtgevers SMART grid projecten 10 2000 20.000

Universiteiten In kind
TKI 1 15.000
EZ 1 15.000

Totaal 149.000
Benodigd budget 150.000
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Discussie
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Opties Deelmarkten/pmc’s

Financiering
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Bijlage: resultaten en aanpak per stap

Voorbereiding

Resultaten

� 3 startdocumenten (M. P, T) voor de workshops met daarin per document in 4-10 pagina’s  geïntegreerd de 

belangrijkste inzichten respectievelijk/specificaties van M, P en T nu, anno 2020 en anno 2030

� Verdere specificatie belangrijkste onderzoeksvragen per stap o.b.v. witte vlekken in een lijst met 4-5 vragen per stap

� Definitief plan

Aanpak/Activiteiten

� Analyse van de roadmaps, verkenningen en plannen van EU, Nederland en EU lidstaten d.m.v. desk research: 

� Interviews met ES NL leden (producenten en kennisinstituten) die participeren in roadmap traject gericht op:

– Input voor selectie deelmarkten/pmc’s die uitgewerkt worden

– Input voor SWOT sector/markt (inhoudelijk en referentiepunten uit omringende landen

– Aanvullen lijst belangrijkste belemmeringen voor ontwikkeling markt en keten.

� Gesprekken om ketenpartners te mobiliseren i.s.m./door FME/bestuur ES Nl.

� Gesprekken met potentiele financiers (TKI’s, Netbeheer NL, EZ, …) i.s.m./door FME/bestuur ES Nl.

� Uitwerken definitief plan inclusief selectie markten
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Bijlage: resultaten en aanpak per stap
Markt/sector

Resultaten

� Karakteristieken storage markt algemeen en voor de 4  geselecteerde deelmarkten met

– Inschatting kwalitatief en kwantitatief ultimo 2020 en 2030 inclusief 3-5 kansrijke productgroepen per deelmarkt

– In  en buiten Nederland  tot 2020 mede gebaseerd op 

– Buiten Nederland: een kwalitatief perspectief per regio of profiel (bv koplopers decentrale zon/wind of waterkracht) 

� SWOT/ TOWS analyse een lijst (long list) en een short list met per dimensie 5 tot 10 elementen met een omschrijving 

en analyse. De analyse geeft een indicatie van kracht en het belang/impact volgens stakeholdergroepen. Aspecten 

SWOT analyse:  marktmodel, beleid/regelgeving, technisch, organisatie keten, O&O, …. 

� Bouwstenen actieplan voor stap charting.

Aanpak

� Karakteristieken en SWOT long list opstellen op basis van desk research en analyse interviews voorbereiding

� Voorbereiden scenario’s en profielen voor marktworkshop.

� Marktworkshop met ESNL leden en een kleine selectie van ketenpartners

– Aanvullen en aanscherpen karakteristieken markt en deelmarkten

– Aanvullen en aanscherpen SWOT 

– Ontwikkelen profielen klanten en hun behoeften per deelmarkt (eventueel met scenario’s).

– Selecteren meest kansrijke producten per deelmarkten

– Definitieve selectie deelmarkten

� Verwerken resultaten en toetsen bij deelnemers (via mail) en weg werken witte vlekken via telco’s/desk research.
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Bijlage: resultaten en aanpak per stap
Product

Resultaten

� Product requirements voor de belangrijkste 3-5 producten per deelmarkt (gebruikersgroep, toepassing)  in de vorm 

van een lijst van requirements inclusief indicatie van het belang (gebruikersgroep, toepassing).

� Globale beschrijving keten per deelmarkt  (processchema inclusief korte toelichting kenmerken per ketenonderdeel.

� Per deelmarkt een SWOT voor producten en keten (t.o.v. koplopers). bestaande uit een long list en een short list met 

per dimensie voor 5 tot 10 belangrijkste elementen een omschrijving en analyse van het element. De analyse geeft een 

indicatie van oorzaak, kracht van het element en belang/impact element volgens diverse stakeholdergroepen.

� Barrières voor de ketenontwikkeling. Long list en een short list van barrières. Voor de 7-10 barrières op de short list 

ook een omschrijving en analyse de barrières (oorzaak, kracht en belang/impact volgens diverse stakeholdergroepen).

� Bouwstenen actieplan voor stap charting.

Aanpak

� Per deelmarkt een workshop/groepsinterviews met (vertegenwoordigers van) potentiele gebruikers.

– Introductie  concepten en meerwaarde storage oplossingen

– In kaart brengen en analyseren (toekomstige) behoeften (eventueel o.b.v. scenario’s en profielen)

– Identificeren kansrijke storage producten voor ultimo 2020 en 2030 incl. eisen producten en de levering.

– Globale beschrijving keten

� Verwerken resultaten en toetsen bij deelnemers (via mail) en weg werken witte vlekken via telco’s/desk research.

� Opzetten en testen survey markt/product naar leden ESN, klanten -via koepels-, onderzoekers: marktkansen (markten 

en producten of pmc’s), requirements, SWOT (sector /producten), barrières ketenontwikkeling

� Uitvoeren maatregelen om response te optimaliseren
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Bijlage: resultaten en aanpak per stap
Technologie

Resultaten

� Fact sheets per sleuteltechnologie met in 1-3 A4 per fact sheet:

– Omschrijving technologie

– Verwachte ontwikkelingen richting 2020 en 2030

– Toepassingsmogelijkheden richting 2020 en 2030

– Sterkte-zwakte analyse plus barrières voor verdere ontwikkeling en toepassing

� Onderzoekprojecten met opdracht, resultaat, betrokken partijen, periode en Impact (prioriteit), max 1 A4 per project

Aanpak

� Desk research

� Aanvullende interviews met experts

� Workshop met onderzoekers om ….

– Verwachte ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden breed te toetsen

– Noodzaak voor aanvullend onderzoek te formuleren (wat , wie, hoe)

� Verwerken resultaten en toetsen bij deelnemers (via mail) en weg werken witte vlekken via telco’s/desk research.

� Opzetten, uitzetten en verwerken survey 

– Belang  en potentie technologie

– Verwachte ontwikkelingen richting 2020 en 2030

– Belang onderzoeksprojecten
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Bijlage: resultaten en aanpak per stap
Charting

Resultaten

� Geïntegreerde visie over markt en sector anno 2020.

� Geïntegreerde roadmap ( Mark drivers/needs � Product req � tech en non tech maatregelen � projecten/actielijnen) 

� Aktieplannen met de belangrijkste projecten voor de komende 5 jaar. Naar verwachting  10-15 project beschreven in 

max 1 A4 per project. Per project opdracht, resultaat, betrokken partijen, periode en Impact (prioriteit)

� Visualisaties van visie en (4) ketens inclusief productconcepten anno 2020, ontwikkelpaden, projectplan, barrières en 

maatregelen (totaal 8 visualisaties)

Aanpak

� Opstellen concept visie en roadmap (is integreren resultaten diverse stappen)

� Workshop  van 4 uur:

– Toetsen en waar nodig aanscherpen geïntegreerde visie

– Formuleren doelen en ontwikkelpaden naar 2020.

– Definiëren maatregelen om belangrijkst barrières weg te werken. 

– Opstellen globaal projectplan tot 2020

� Verwerken resultaten

� Toetsen doelen, ontwikkelpaden en projectplan bij deelnemers via mail

� Opstellen concept eindrapport

� Opstellen visualisaties in 2 of 3 iteraties

� Toetsen concept rapport inclusief organisatie vervolg via mail of in een bijeenkomst van 2 uur.
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Bijlage referenties: T-plan aanpak door DNV GL
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Food

Provincies

Chemie (5 TRM/s)      Off shore Wind

Waste waterBio-technology

Andere road map referenties:  tapijt sector Nl, Papier, food en staal sector in de UK,  

RIVM, warmtenet gemeente Breda, SMART energy services voor EZ, Storage voor EZ 

en  voor EC (loopt), gemeente Gent/EANDIS (loopt), Alliander (loopt)
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Bijlage referenties: storage door DNV GL
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Bijlage referenties: systeemkaarten & visuals Except

25

CO2 footprint NL

Afvalwater keten

Overige referenties: Maatschappelijke impact duurzame energieopties, Systeemkaart

tapijtsector, Masterplannen voor energieneutrale wijken en gebouwen, Infographic: 

Windpark and Local Economy (Eneco), Roadmap Warmtenet Tilburg

Afvalwater kansenkaart Systeemkaart Vlees

Circulaire wijken IQs scan
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Bijlage: Output roadmaps systeemintegratie EZ
1. De veranderende energiemix - meer gericht op duurzame bronnen - in een aanbod gericht, flexibel 

en geïntegreerd energiesysteem.

2. Energieopslag.

– Inzicht in omvang flexibiliteitsprobleem in de toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt  en 

de bijdrage die storage kan leveren

– Globaal beeld over de storagediensten voor diverse spelers op de Nederlandse markt.

Waarschijnlijk niet specifiek genoeg en te weinig toegespitst op komende 5 jaar

– Globale specificatie van de belangrijkste 3-5 storageproducten en diensten

– Zicht op de belangrijkste technologieën, incl. een inschatting van de impact op flexibilisering 

van het energiesysteem.

– Overzicht van R&D projecten

3. Rol van de infrastructuren

4. Rol van de eindgebruikers

– bij welke marktvolumes wordt Demand Response interessant voor commerciële spelers 

– tegen welke voorwaarden kan ingegrepen worden (noodvermogen, primair or secundair 

regelvermogen)? Hoe verschilt dit per sector?

– is er voldoende flexibiliteit beschikbaar? En wat zijn de ontsluitingskosten?

– Analyse goede voorbeelden van flexibele energiesystemen in de procesindustrie

– Analyse kritieke knelpunten
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Bijlage: In te vullen witte vlekken

� Beter zicht op buitenlandse markten: FME is exporterende industrie 

– Marktpotentieel  voor concrete producten en diensten in Nederland tot 2020 mede 

gebaseerd op 

– inschatting van potentieel op langere termijn (tot 2030) 

– binnen en buiten Nederland, 

– Via een kwalitatief perspectief,  geen scores per land maar per regio of profiel. Profielen 

zoals koplopers decentrale zon/wind, koplopers waterkracht 

� SWOT analyse diverse storage producten (t.o.v. elkaar maar ook t.o.v andere opties zoals 

demand response)

� Inschatten potentiele kansen komende 5 jaar �

– Welke deelmarkten, met welke producten in welke omvang?

– Welke technologie onderzoeken en pilots/demo-projecten?

– Welke concrete maatregelen om welke barrières in marktmodel, regelgeving, financiering 

en kennis weg te werken?

� Next steps

– Hoe organiseren versnelling
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SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com
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Ben Römgens

Ben.roemgens@dnvgl.com

06 54 22 15 29


